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Segulah är ett private equitybolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärsmodellen 
bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah 
Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till Segulah II (MSEK 850), Segulah III (MSEK 2.350) och 
Segulah IV (MSEK 5.200) UK Limited Partnerships. 
 
Fondernas nuvarande portföljer av bolag inkluderar, InfoCare (installation och reparation av elektronik), PMC 
Group (industriell hydraulik), S:t Eriks (prefabricerade betongprodukter), NEA (elinstallation), Kemetyl (bilvård, 
hygien och industriella produkter), Exotic Snacks (naturgodis), Almondy (frysta tårtor), SKT (system för 
tryckavlopp), Gunnebo Industrier (lyft- och infästningsprodukter, block och slirskydd) och Medstop (apotek). 
 
 

 
 
 
 
 
Stockholm den 5 juli 2010 

Segulah IV förvärvar European Travel Interactive (“eTRAVELi”) 

eTRAVELi är Nordens ledande on-lineresebyrå. Bolaget erbjuder flygbiljetter, hotellbok-
ningar, biluthyrning samt andra reserelaterade tjänster genom varumärkena Seat24, 
Supersavertravel, Flygvaruhuset, Travelstart, Gotogate och Flybillet. Företaget förväntas 
under 2010 nå en bruttoomsättning på 4,9 miljarder kronor. Sedan år 2007 har 
eTRAVELi haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 22 %. Huvudkontoret ligger i Uppsala. 
 
Säljare i affären är det norska private equity-bolaget Norvestor. 
 
eTRAVELi:s VD Ralph Axelson kommenterar: ”Norvestor har hittills varit ett stort stöd un-
der vår utveckling. Nu ser vi fram emot att med Segulah som ny majoritetsägare få stöd i 
eTRAVELi:s fortsatta expansion. Vi är väl positionerade att ytterligare stärka vår mark-
nadsposition genom att erbjuda våra kunder en ”one stop travel shop” för resetjänster”. 
 
Segulah Advisor AB’s industriella rådgivare Erik Strand (Generalsekreterare i Riksidrotts-
förbundet, tidigare VD i Ticket samt vVD SAS) kommer att utses till styrelseordförande i 
eTRAVELi. 
 
”eTRAVELi är ett spännande och välskött företag som erbjuder hög funktionalitet genom 
användarvänliga websiter för resetjänster, vilket ligger helt i linje med den moderna kon-
sumentens önskemål. Tillväxttakten har varit imponerande och jag ser fram emot att till-
sammans med ledningen få utveckla företaget vidare” säger Erik Strand. 
 
”Marknaden för on-line resebyråer är gynnsam med en stark tillväxt av on-lineförsäljning 
av flygbiljetter, hotellrum och hyrbilar. Vi är nöjda över att Segulah IV fått förvärva bolaget 
och vi ser fram emot att stödja bolagets utveckling framåt som en engagerad och aktiv 
ägare” säger Percy Calissendorff, Partner Segulah Advisor AB. 
 
Förvärvet av eTRAVELi blir Segulah IV’s tredje investering. Företagsledningen kommer 
att kvarstå som delägare tillsammans med Segulah IV L.P. Affären är villkorad av god-
kännande från konkurrensmyndigheten i Norge. 
 
 
För ytterligare information, v.v. besök www.segulah.se, www.etraveli.com eller kontakta: 
 
Ralph Axelson, VD eTRAVELi: 0708-69 29 14, ralph.axelson@etraveli.com 
Percy Calissendorff, Partner Segulah Advisor AB: 0733-47 62 81, calissendorff@segulah.se
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